
SEHAT MENTAL 
DENGAN 

MAKANAN 
SEHAT

SILVIANI, M.PSI., PSIKOLOG



SEHAT

Suatu keadaan dimana seseorang
sejahtera secara fisik, mental, dan
sosial yang semuanya saling
berhubungan satu sama lain dan
bukan hanya bebas dari penyakit
atau kecacatan.



Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 

sehat mental adalah keadaan
sejahtera di mana setiap individu dapat

mengatasi tekanan, dapat berfungsi

secara produktif, dan mampu

berperan dalam komunitas mereka.

APA ITU SEHAT 
MENTAL?



KOK BISA YA?

Ternyata saluran pencernaan sangat sensitif

terhadap perubahan emosi. Perut dan otak

saling mengirim sinyal ketika dihadapkan pada

suatu masalah. Ketika cemas kita mengalami

masalah pencernaan, atau sebaliknya ketika

pencernaan bermasalah timbul kecemasan,

stres, atau depresi.

Pernahkah Anda merasa

sakit perut ketika cemas?



Menjaga Kesehatan pencernaan dengan 
makanan sehat

Makanan yang dikonsumsi dapat berpengaruh
terhadap produksi bakteri dalam usus. Selanjutnya, 
bakteri di dalam usus akan memengaruhi produksi

hormon serotonin yang berfungsi sebagai
pengontrol mood serta perasaan cemas.



Selama ini kita sering mengaitkan makanan yang kita konsumsi dengan
kesehatan fisik saja. Padahal ternyata makanan juga mempengaruhi kondisi
mental bahkan dapat membantu mengelola suasana hati loh!

Penelitian menjelaskan bahwa
orang yang terbiasa mengonsumsi
makanan kaya sayuran, buah, ikan,
daging tanpa lemak, dan gandum
utuh, diketahui memiliki tingkat
risiko depresi 25-35% lebih
rendah dibanding yang terbiasa
mengonsumsi makanan kemasan.



Otak sangat sensitif terhadap fluktuasi
gula darah sehingga penting bagi kita
untuk tidak makan makanan yang banyak
mengandung karbohidrat. Hal ini untuk
mengurangi kecemasan.

Selalu sertakan sumber protein dalam
setiap makanan untuk membantu
menjaga keseimbangan gula darah.

Sumber protein dapat ditemukan pada
salmon, telur, daging unggas, dan daging
sapi. Sementara untuk nabatinya bisa
didapat dari kacang, lentil, tahu dan
tempe

Protein



PREBIOTIK

• Prebiotik adalah serat yang secara selektif memberi makan mikroba usus yang
bermanfaat. Prebiotik telah terbukti mengurangi kortisol atau hormon stres pada
manusia. Dalam studi juga ditemukan bahwa prebiotik memiliki efek positif
untuk mengurangi depresi dan kecemasan.

• Prebiotik dalam ditemukan dalam beberapa bahan makanan seperti pisang, sawi
putih, buncis, lentil dan gandum. Bukan hanya pada makanan saja, prebiotik juga
terkandung dalam bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah dan daun
bawang.



OMEGA-3

• Lemak omega-3 terkenal memiliki banyak
manfaat bagi kesehatan otak. Tidak hanya
memiliki efek anti-inflamasi di usus, 
mereka juga membentuk sebagian besar
otak dan selanjutnya dapat mencegah
pertumbuhan bakteri penyebab
penyakit di usus.

• Lemak omega-3 ditemukan dalam ikan
berminyak seperti mackerel, salmon, atau
tuna, serta sumber-sumber seperti
kacang kenari, kacang merah, atau
edamame.



Magnesium

• Magnesium adalah mineral penting untuk
kesehatan mental. Seseorang yang
mengalami stres kronis akan menghabiskan

cadangan magnesium sehingga mudah
cemas dan depresi.

• Alpukat, kacang-kacangan dan lentil,
sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan,
biji-bijian, tahu, gandum utuh, dan cokelat
hitam adalah sumber magnesium yang baik.



Makanan fermentasi

• Makanan yang difermentasi dianggap
dapat berdampak baik untuk
memengaruhi suasana hati dan
kesehatan otak. Ini karena makanan yang
difermentasi mengandung mikroba hidup
yang baik untuk usus.

• Yogurt, kimchi, kombucha, dan kefir adalah
jenis makanan fermentasi yang cukup
digemari dan juga baik bagi otak.



Polifenol

• Polifenol adalah senyawa nabati yang tidak
dapat dicerna dan karenanya hanya bisa
dihancurkan oleh mikrobioma usus. 
Sejumlah polifenol telah menunjukkan
manfaat bagi kesehatan mental, yang 
mungkin disebabkan oleh pemrosesan
mereka oleh mikrobioma usus.

• Polifenol merupakan senyawa yang banyak
terkandung dalam buah berry, minyak
zaitun, kacang kedelai, cengkeh dan teh
hijau. Selain itu juga terdapat dalam
kandungan cokelat yang dikenal sebagai
camilan yang dapat membuat hati lebih
senang. 



Apa yang Anda makan
saat stress?

Beberapa orang biasa mengonsumsi

cokelat untuk mengurangi stress. 
Bahkan mereka merasakan adanya
peningkatan mood dan menjadi lebih
semangat beraktivitas. 

Ternyata cokelat mengandung
theobromine dan phenylethylamine
yang berperan mempengaruhi
hormon serotonin untuk mengatur
perasaan senang pada seseorang. 



Minum Teh

• Secangkir teh dapat membantu untuk healing.
Teh diketahui dapat meningkatkan
imunitas tubuh dan meredakan stres.

• Cara meminum teh untuk membantu lebih
tenang ketika merasa stress yakni dengan
duduk di tempat yang tenang. Perhatikan
aroma tehnya, kagumi tampilan dan warna
tehnya, serta rasakan tehnya.



• Penelitian mengungkapkan bahwa
buah dan sayuran berwarna
mengandung antioksidan dan 
vitamin yang membantu kita
mengatasi stres. Jadi jika sedang
merasa sedikit kewalahan atau
mengalami kesulitan, menambah
asupan buah dan sayuran dapat
membantu merasa lebih baik.

• Selain itu warna makanan dapat
membuat kita lebih tertarik
memakannya serta membantu
membuat lebih bahagia loh..  



Tips makan
secara sehat

• Hindari makanan ringan olahan, seperti keripik kentang
karena dirasa mengganggu kemampuan untuk
berkonsentrasi ataupun camilan yang mengandung gula,
seperti permen dan minuman ringan, yang menyebabkan
naik turunnya energi.

• Nikmati camilan sehat saat lapar, seperti buah-buahan,
kacang-kacangan, telur rebus, kentang panggang atau
edamame. Ini akan memberi Anda lebih banyak energi
daripada kemasan produk.

• Makan banyak lemak sehat, seperti minyak zaitun, minyak
kelapa, dan alpukat. Ini akan mendukung fungsi otak.



• Buat daftar belanja makanan yang sehat
dan jangan berbelanja sambil lapar, karena
seseorang akan cenderung impulsif
membeli makanan yang tidak sehat.

• Pikirkan di mana dan kapan akan makan.
Usahakan tidak makan di depan televisi,
yang bisa mengalihkan perhatian dan
membuat Anda makan berlebihan.
Sebaliknya, cari tempat duduk, rileks, dan
perhatikan apa yang Anda makan. Kunyah
perlahan. Nikmati rasa dan teksturnya.



TERIMA 
KASIH


